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Närvarande
Ordförande Thomas Högberg (TH)
Sekreterare Sofia Kamlund (SK)
Ledamot Karin Caesar (KC)
Ledamot Thomas Wulffeld (TW)
Ledamot Anna Eriksson (AE)
Förbundschef Robert Ericsson (RE)
Kanslist Alexander Grenehed (AG)
Idrottsutvecklare Anett Langva (AL)
Elitsamordnare Marcus Hirvonen (MH)
Frånvarande
Kassör Patrik Björk
Ledamot Michal Marciniewski
§ 28 Mötets öppnande
Ordförande Thomas Högberg öppnade mötet.
§ 29 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 30 Val av mötessekreterare
Sofia Kamlund valdes till mötessekreterare.
§ 31 Val av protokolljusterare
Anna Eriksson valdes till protokolljusterare.
§ 32 Föregående mötesprotokoll
Thomas Högberg gick igenom föregående protokoll och styrelsen beslutade att lägga
detta till handlingarna.
§ 33 Ny föreningsansökan – Kiruna
Alexander Grenehed föredrog punkten.
En ny klubb, Nordic Performance Center Powerlifting Club (Norra Norrlands SDF)
har ansökt om inträde i Svenska styrkelyftförbundet.
Underlaget från den nya klubben Nordic Performance Center Powerlifting Club hade
skickats ut i förhand. Norra Norrlands SDF har godkänt ansökan. Nordic Performance
Center Powerlifting Club erläggs att skicka in ekonomisk redogörelse till SSF två år i
rad.
Styrelsen beslutade att godkänna ansökan från Nordic Performance Center
Powerlifting Club, under förutsättning att de skickar in ekonomisk redogörelse, och
de välkomnas som ny klubb hos SSF.

§ 34 SDF-rapport
Anett Langva berättade om sitt senaste möte med distrikten (SDF-möte).
Anteckningar från det mötet har sänts ut till styrelsen tidigare. Sedan SDF-mötet har
Anett haft vidare kontakt med alla distrikt för att lansera en föreningskonferens. Den
kommer att anordnas av SSF ihop med respektive distrikt och alla föreningar bjuds in.
Första tillfället blir den 2 maj hos SSSF.
Anett berättade om hur utvecklingsprojektet för distrikten kan ta sitt nästa steg och
hur SSF och SDF kan knytas närmre varandra.
Styrelsen tackade för rapporten och beslutade att lägga den till handlingarna.
§ 35 Närvaro av styrelserepresentant på SDF-mötena
Thomas Högberg föredrog punkten. Vid passande SDF-möten ska styrelsen ha
representant närvarande.
Styrelsen beslutade att närvaron ska roteras efter temat på mötet och att Anett har
mandat att bjuda in lämplig styrelserepresentant utefter tema på mötet.
§ 36 SSF-policy vid uttagning till landslag med anledning av covid-19
Thomas Högberg, Robert Ericsson och Marcus Hirvonen föredrog punkten.
Styrelsens beslut att inte delta på internationella tävlingar före 31/8 2021 står kvar.
Robert Ericsson berättade att IPF har öppnat upp för internationella tävlingar.
Styrelsen anser att det är viktigt att införskaffa information från värdlandets
motsvarande till FHM inför internationellt deltagande när det blir aktuellt att delta
igen. Vidare så ska restriktioner från UD beaktas innan deltagande godkänns.
§ 37 EM 2021. Tillsättning av ”covid-19 – grupp”
Robert Ericsson och Thomas Högberg föredrog punkten.
IPF har utkommit med ett policydokument för internationella tävlingar under
IPF/EPFs flagg. Detta policydokument ställer långtgående krav på arrangören vad
gäller tävlingsarenan och säkerheten där, men lämnar hotell och transfer till
värdlandet att själva kravställa. Om EM kan genomföras så kommer det att behövas
en ”covid-19 – grupp” som på plats i Västerås koordinerar de åtgärder som har med
covid-19 att göra.
Styrelsen beslutade att Sofia Kamlund ska gå igenom policydokumentet från IPF för
att samla vilka konsekvenser det ger för oss som arrangör samt att ge Robert Ericsson
och Thomas Högberg i mandat att förhandla med EPF om ett tilläggsavtal för EM.
§ 38 Diskussion kring olika roller som styrelserepresentant
Thomas Högberg föredrog punkten.
Det har inletts diskussioner med Maria Gidlund från RF om en utbildning för
styrelsen om de olika rollerna och hur arbetet i styrelsen kan genomföras på rätt
strategiska nivå. Även anställd personal skall delta i delar av utbildningen för att
uppnå optimala förutsättningar för framtida samarbete med aktuell styrelse.
Styrelsen beslutade att ge Thomas i mandat att fortsätta planeringen för en sådan
utbildning.

§ 39 Mötesschema – grovplanering
Styrelsen kommer att ha ordinarie möten ungefär var sjätte vecka.
Nästa styrelsemöte är vecka 21. Innan detta kommer styrelsen att få ta del av
ansökningar från nya specialistförbund till riksidrottsmötet. Styrelsen ombeds att
inkomma med synpunkter via e-post så att ombuden kan rösta i enlighet med
styrelsens önskan.
§ 40 Övriga frågor
Robert Ericsson lyfte att det är viktigt att hemsidan är den officiella
kommunikationskanalen. Alla frågor hänvisas till kansli eller till hemsidan, där den
senaste informationen finns tillgänglig.
Karin Caesar lyfte frågan om status för serieomgången som är planerad till juni.
Tävlingskommittén är det organ som slutgiltigt äger beslutet om tävlingarnas
genomförande. Nuvarande riktlinjer är gällande till 17 maj, därför skjuts ett beslut om
seriens genomförande upp med förhoppning att det ska gå om riktlinjerna förändras.
Anett Langva lyfter vikten av en uppdaterad strategi för internationell representation i
olika organ hs EPF och IPF. RF ser gärna att svenska förbund är representerade i
respektive internationella förbund. Anett och Marcus Hirvonen fick i uppdrag att läsa
den nuvarande strategin från 2019 för att se om den behöver uppdateras.
§ 41 Nästa möte
Nästa möte kommer att vara under vecka 21. Datum bestäms senare via e-post.
§ 41 Avslutning
Thomas Högberg avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Thomas Högberg, ordförande

Anna Eriksson, protokolljusterare

Sofia Kamlund, sekreterare
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